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                                                                                                      Nieuwsbrief Nr. 3 – Mei 2016. 
 
 Voortgang oprichting. 
- Op donderdag 17 maart j.l. heeft de commissie communicatie, bestaande uit:  Johan v/d Aalst,    
  Frits Hendriks, Wil Peels en Irma v/d Velden-Mallant, zowel over de opzet van de nieuwsbrief als 
  over de opzet van onze website gesproken. 
-Op maandag 21 maart is de oprichtingsakte getekend. 
-Op naar de intentieverklaring en het convenant met de Gemeente. 
                                                                                                          
-Avond straatcontactpersonen. 
 Op woensdag 30 maart hebben wij bij de Lunetgroep in de Mgr. Zwijsenstraat, onze eerste   
 ontmoetingsavond gehad. 
 Tijdens deze avond is aangegeven, wat wij van onze straatcontactpersonen verwachten, 
 wat de straatcontactpersonen van ons mogen verwachten en wat wij de straatcontacten 
  te bieden hebben. 
  Wie onze oprichtingsvergadering heeft bezocht, weet welk enorm belang wij aan onze 
  straatcontactpersonen toekennen. 
 
Workshop vogelhuisjes bouwen. 
Op zaterdag 23 april j.l. heeft onze eerste workshop plaatsgevonden. 
Door ongeveer 20 deelnemers, zijn er ongeveer 40 vogelhuisjes gebouwd. 
Het enthousiasme van de deelnemers was bijzonder groot. 
Dat werd zelfs door klanten van de firma Formido opgemerkt. 
Een deelneemster zei: “Ik heb nog nooit een vogelhuisjes gemaakt en nu heb ik er zo maar drie 
gemaakt”. 
Wij danken de firma Formido voor de enorme gastvrijheid en de heer Jan Smulders voor zijn hulp. 
Deze workshop is voor herhaling vatbaar en wij denken dan dat het aantal deelnemers wel iets zal 
toenemen. 
Op naar de volgende voorlichtingsavond of de volgende workshop. 
 
-Welkomstborden en ideeënbussen. 
  Door steun van Albert Heijn, Daems,  maar vooral door de inzet van  Formido en All print  
  hebben wij kosteloos 2 prachtige welkomstborden en 2 mooie ideeënbussen gekregen. 
  Welkomstborden die wij bij nieuwe bewoners van de wijk en bij geboortes willen gebruiken. 
  Ideeënbussen, die zowel bij Albert Heijn als Formido staan om U  ideeën, suggesties  
  of uw enquêteformulier in te doen, maar ook om activiteiten aan te kondigen. 
 
                                                                                             Zie ommezijde. 
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-Belang enquêteformulieren. 
  Via het enquêteformulier krijgen wij een goed inzicht in de opbouw van de wijk. 
  Maar zien wij ook welke wijkbewoners willen helpen, meedoen. 
  Ook zijn  er via het enquêteformulier erg veel ideeën binnengekomen. 
  Tevens krijgen wij van erg veel personen, toestemming om hun e-mailadres te gebruiken. 
  Deze zullen wij zeer discreet gebruiken. O.a. via BCC. 
  Als U nog geen  enquêteformulier heeft ingevuld, dan kan dat alsnog via uw straatcontactpersoon of 
  de ideeënbus bij Albert Heijn en Formido.  
  
 
-Wij willen alle leden v/d Rabobank, die op het S.S.O.V. hebben gestemd, bedanken. 
-Van de SNS bank krijgen wij voor iedere  lopende rekening, die door een wijkbewoner wordt 
geopend € 50,00 met een  
 maximum van  € 1.000,00 per jaar. 
 

-Oproep voor knutselspullen en ruimte om knutselspullen op te bergen. 
  Om in de vakanties knutselmiddagen voor kinderen te kunnen houden, zijn wij op zoek naar 
  Knutselspullen:  Lijm ,papier, stofjes, lint, garen, stiften, kleurpotloden, kinderschaartjes, 
  houten latjes, hamers, spijkers, knijptang,  linialen enz./enz.. 
  S.v.p inleveren bij: Uw straatcontactpersoon of in de ideeënbussen bij Albert Heijn en Formido. 
  Wie heeft er ruimte om knutselspullen op te bergen? 
 
Vrijwilliger zijn …                                     Waarom moeilijk doen 
Is vrijwillig.                                                 als het makkelijk kan. 
Maar niet vrijblijvend.                           Loesje. 
Is verbonden. 
Maar niet gebonden. 
Is onbetaalbaar. 
Maar niet te koop. 
Is positief denken, 
positief doen. 
Met als enig doel. 
Voor jezelf en de ander, 
een goed gevoel.                                   Hee doe de mee. 
 
Kruidentuin bij de Biezenrijt. 
Gezocht een vrijwilligster/vrijwilliger, die wil helpen bij het opzetten, bijhouden van een kruidentuin 
met cliënten van de Biezenrijt. Tijdbesteding 1,5 tot 2 uur per week. 
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Zomermarkt Biezenrijt. 
Op zaterdag 25 juni 2016 is van 13.00 uur tot 16.00 uur onze zomermarkt. 

Met zang, muziek en een optreden van dansgroep Latoja; 

Verkoop van onze mooie eigen gemaakte producten; 

Smullen van de lekkerste zelfgemaakte koekjes, taart en poffertjes; 

En natuurlijk gezellig samen zijn en genieten van de leuke sfeer. 

 
De Biezenrijt, Dokter Schaepmanstraat 52, 5554 SM Valkenswaard, tel: 088-5517060 
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